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jbet arbeides nå aktivt over hele landet for
at denne aksjonen skal vokse seg sterkest mulig.
I 1969 kan Norge melde seg ut av NATO. La denne
aksjonen bli opptakten til en mektig bevegelse
som feier NATO- installasjonene ut av Norgeskal vi si i - 69?
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• Sitt ikke med hendene i fanget når dine
kamerater på de tre kontinenter slåss for fr
frihet, selvstendighet og en menneskeverdig
tilværelse:
•

Sitt ikke hjemme å forbann deg over amerikanernes forbrytelser i Vietnam:

•

Til kamp mot undertrykkerne:

•

Til kamp mot NATO:

•

Nekt militærtjeneste:

/:

:esker du nærmere opplysninger om
"Aksjon politisk militærnekting" så skriv
eller ring til:
Sosialistisk Ungdomsforbund
Vestre Elvebakke 12
Oslo 1
Tlf.
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nitiativet til "Aksjon politisk militærnekting" ble tatt av en gruppe studenter ved
den tekniske Bdgskolen i Trondheim.Aksjonen
ble fdrt videre av studenter i Bergen og Oslo,
og den har nå spredd seg over hele landet.

hvorfor politisk militærneang
jKksjonens målsetting er fbrst og fremst politisk:den er et ledd i kampen mot norsk medlemskap i NATO. Vi skal ikke lenger finne oss i å
bli hyklet fram til et pasifistisk standpunkt.
Vi nekter ikke miltærtjeneste fordi vi er prinsippielle motstandere av voldsbruk.Vi anerkjenner de undertryktes soleklare rett til å kaste
av seg sine undertrykkere-om nddvendig med vold.
Vi slutter således fullt ut opp om den vietnamesiske Frigjdringsfrontens kamp mot den amerikanske imperialismen.Det vi er i moter å
stille oss selv til disposisjon for undertrykk-
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intervenert
ulovlig i Domingo-republikken,
stuttet det kontrarevolusjonære invasjonsforsdk på
Cuba og fbrer med bkende brutalitet sin forbryterske krig mot folket i Vietnam.

Norge fungerer som base i NATO's atomstrategi,
og våre myndigheter har flere ganger stilt vårt
territorium til disposisjon som dvningsområde
bl. a. for amerikanske vietnamsoldater.
Samtidig deltar vårt land i USA's boykott av
bkonomisk underutviklete stater som Cuba,
Nord-Vietnam og Nord-Korea
På denne måten stdtter vårt land en politikk som
• kjemper mot fattige folks frigjdring
• kjemper for å bevare den bkonomiske og
sosiale struktur som opprettholder klasseforskjelden mellom industrilandene o, 8i .
fattige del av verden
■
• stdtter reaksjonære regimer

erne.
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framgangsmåte

„Det fdrste du må gjere er å skrive en sdknad
der du ber om å bli stroket av de militære ruller
straks. Vent ikke med å sende sdknad til du blir
innkalt, eller fordi du har fått utsettelse på
din avtjening av verneplikt. Vi er interessert i
at flest mulig sdknader kommer myndighetene i
hende i lbpet av kortest mulig tidsrom. Da vil
aksjonen få stdrst tyngde,mest publisitet og myndighetene vil få vanskeligheter med å "plassere"
alle deltagerne. Myndighetene på sin side, vil
være interessert i å bagatellisere hele aksjonen,
og de dnsker derfor å behandle en-og-en sak over
et lengst mulig tidsrom.
Innholdet i sbknaden kan du bygge på teksten i
denne brosjyren. Sbknaden sender du til den militæravdelingen du tilhdrer, men på toppen av
sdknaden setter du: til Justisdepartementet,Oslo ,

avdeling, sender du sdknaden til krigskommissariatet på hjemstedet ditt.
Også de som allerede har avtjent fbrstegangstjeneste, bdr sende sdknad om å bli stroket av d ,
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orge er integrert i NATO's militærpolitiske
system.
Den som avtjener militær verneplikt i Norge
stUtter aktivt dette politiske systemet.
Vær oppmerksom på fdlgende kjensgjerninger:
NATO-makten Portugal opprettholder koloniveldet
i Mocambique og Angola med terror og tortur og
-med stutte fra NATO.
NATO-makten Vest-Tyskland nekter fremdeles å
avskrive stortyske territoriale krav overfor
Polen.
NATO-maktene USA,Frankrike,Storbritannia og
Vest-Tyskland understdtter rasistregimet i SdrAfrika med store kapitalinnsprbytninger.
NATO's ledende stormakt,USA,har i det siste

våri

'«

forhold iii imperialismen

Vi står solidarisk med de fattige nasjoner i
deres kamp for sosial revolusjon og bkonomisk
uavhengighet.

Det er uforenelig med vårt politiske standpunkt
å stutte NATO-maktenes undertrykkelsespolitikk
og kjernefysiske hasardspill.
Som en klar konsekvens av dette standpunkt
nekter vi å avtjene vår militære verneplikt,
eller på annen måte aktivt å stutte NATO's
militærpolitiske system.

e deltelkliphendthifil

lbet er pr. i dag sendt inn over 100 slike
sdknader. Av disse er ca. 20 ferdigbehandlet
departementet. Alle er avslått. Det er grunn
å tro at enhver som nekter militærtjeneste a'
politiske årsaker,vil få sine sdknader avslå'
Dette hadde vi reknet med. De som har fått a'
vil nå prdve departementets kjennelse for en
stol. Utfallet av en slik dom er det ennå unt
å si noe om.

